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Pachtovní smlouva (zemědělský pacht) 
 

uzavřená ve smyslu § 2332 a násl. a § 2345 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi 

následujícími stranami: 

 

1. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 

se sídlem Littrowa 122, 346 01   Horšovský Týn, IČ:00376469, DIČ:CZ00376469, číslo účtu 

8434321/0100, zastoupená ředitelkou Ing. Miluší Fousovou 

kontaktní telefon: 602 457 421 

kontaktní e-mail: fousovam@sos-souhtyn.cz 

 

jako propachtovatel na straně jedné 

(dále jen „propachtovatel“) 

 

a 
 

2. (doplní zájemce v rozsahu uvedeném v bodě 1.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

jako pachtýř na straně druhé 

(dále jen „pachtýř“) 

 

takto: 

 

I.  

Úvodní ustanovení 

 

1. Obě smluvní strany tímto prohlašují, že mají všechna zákonná oprávnění, povolení a že 

splňují všechny zákonné podmínky nutné pro řádné splnění této smlouvy.  

 

2. Propachtovatel tímto prohlašuje, že je oprávněn na základě usnesení Zastupitelstva 

Plzeňského kraje číslo 1196/16 ze dne 11. 4. 2016 nakládat se souborem nemovitostí  

uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a to od 1.10.2016. Konkrétně se jedná o soubor  

pozemků v k.ú. Horšov zapsaných u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální 

pracoviště Domažlice na LV č. 1363, dále o  soubor pozemků v k.ú. Horšovský Týn 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice na 

LV č. 2759, dále o soubor pozemků v k.ú. Kocourov u Horšovského Týna zapsaných u 

Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice na LV č. 1347, 

dále o soubor pozemků v k.ú. Mašovice u Meclova zapsaných u Katastrálního úřadu pro 

Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice na LV č. 345 a naposledy o soubor 

pozemků v k.ú. Polžice u Horšovského Týna zapsaných u Katastrálního úřadu pro 

Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice na LV č. 237. 
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Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří seznam pozemků, které tvoří předmět této pachtovní 

smlouvy. 

 

Přílohu č. 2 této smlouvy pak tvoří podrobná mapa, kde jsou vyznačeny shora uvedené 

pozemky, které tvoří předmět této pachtovní smlouvy. 

 

Přílohou č. 3 této smlouvy pak je kopie Vyrozumění o zápisu do rejstříku ústředního 

seznamu kulturních památek ČR, jelikož areál Horšovské obory byl ve smyslu § 7 odst. I 

zákona č. 20/987 Sb., o státní památkové péči, zapsán do rejstříku ústředního seznamu 

kulturních památek ČR. 

 

3. Přílohy č. 1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pozemky uvedené v odst.  2 jsou 

dále nazývány společně “pozemky“.  

 

4. Pachtýř prohlašuje, že je podrobně seznámen se stavem všech pozemků, které jsou 

předmětem této pachtovní smlouvy.   

 

II.  

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je přenechání v předchozím článku této smlouvy uvedených 

zemědělských pozemků propachtovatele do užívání a požívání (pachtu) pachtýři.  

 

2. Propachtovatel tedy přenechává pachtýři touto smlouvou pozemky uvedené v Příloze č. 1 

této smlouvy do užívání a požívání (pachtu) a pachtýř veškeré předmětné pozemky do 

užívání a požívání, jak stojí a leží, přijímá, a zavazuje se platit za to propachtovateli 

pachtovné. 

 

3. Pachtýř se zavazuje předmětné pozemky užívat a požívat za účelem provozování své 

podnikatelské činnosti, tj. zemědělské výroby, a to výlučně k rostlinné výrobě, a to za 

podmínek uvedených dále. Předmětem podnikání pachtýře je zemědělská výroba.  

 

4. Stavět na předmětných pozemcích jakékoliv stavby není pachtýři dovoleno. Smluvní 

strany se dále dohodly, že veškeré případné podstatné úpravy nebo jiné podstatné změny 

v předmětu pachtu může pachtýř učinit pouze s předchozím písemným souhlasem 

4. pronajímatele a příslušných správních orgánů. 

 

5. Po skončení doby trvání pachtovního vztahu nemá pachtýř právo požadovat po 

5. propachtovateli úhradu za zhodnocení předmětu pachtu, a to včetně veškerých vysetých 

5. porostů a vysázených dřevin. 
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III. 

Pachtovné 

 

1. Pachtovné za užívání a požívání předmětných pozemků uvedených v příloze č. 1   této 

smlouvy činí ….   .Kč/ročně, slovy …………………………….. korun českých ročně.   

 

2. Pachtovné bude hrazeno pachtýřem propachtovateli na jeho účet uvedený v záhlaví této 

smlouvy ve čtyřech pravidelných čtvrtletních splátkách po ……,- Kč předem, a to vždy do 

31.10., do 31.1., do 30.4. a do 31.7. příslušného roku, za který je hrazeno. První splátka 

pachtovného ve výši ……..,- Kč bude uhrazena tedy na účet propachtovatele pachtýřem 

nejpozději do 31.10.2021. 

 

3. Pachtovné může být valorizováno o úředně přiznaný roční klouzavý průměr celkové 

inflace (dále jen „inflace“) za předchozí rok. Vzhledem k tomu, že údaje o míře inflace 

jsou zveřejňovány až v průběhu roku, doplatí pachtýř rozdíl v pachtovném za předchozí 

rok v prvním platebním termínu po zveřejnění oficiálních údajů Českým statistickým 

úřadem o míře inflace za předchozí rok. Obě strany se zavazují respektovat pro tento účel 

oficiální údaje Českého statistického úřadu. Veškeré výpočty valorizací provádí a účtuje 

propachtovatel.  

      Úprava pachtovného bude prováděna propachtovatelem písemně, formou dodatku k této  

      smlouvě, a to vždy do třiceti dnů ode dne oficiálního oznámení míry inflace Českým  

      statistickým úřadem. Společně s dodatkem bude provedeno pak i doúčtování doplatku  

      pachtovného za rok předcházející. 

  

4. Strany této smlouvy se dále dohodly, že pachtýř je povinen nejpozději do jednoho měsíce 

ode dne uzavření této Pachtovní smlouvy složit k rukám propachtovatele „kauci“ ve výši 

jedné čtvrtiny ročního pachtovného, tj. částku ………,- Kč, slovy 

………………………………..korun českých. Tato částka bude u propachtovatele 

(popřípadě v nějaké formě úschovy) uložena po celou dobu trvání pachtovního vztahu pro 

případ, že by došlo ke škodám na předmětu pachtu nebo kdyby pachtýři vznikl dluh na 

pachtovném nebo na úhradách spojených s užíváním předmětného pachtu. V tomto 

případě je propachtovatel oprávněn tuto částku použít právě za účelem provedení oprav, 

úhrady dlužných částek apod. 

 

Pro případ, že tato částka bude takto použita propachtovatelem, se pachtýř zavazuje 

dorovnat tuto „kauci“ opět do původně stanovené výše k rukám propachtovatele, a to na 

základě jeho písemné výzvy zaslané na adresu pachtýře. Pachtýř se v tomto případě 

zavazuje dorovnat kauci do původně stanovené výše nejpozději do deseti kalendářních 

dnů od doručení výzvy. Při skončení doby trvání pachtovního vztahu bude tato „kauce“ 

nebo její nepoužitá část propachtovatelem vrácena do deseti kalendářních dnů od předání 

předmětu pachtu pachtýři na jeho běžný účet. Pachtýři vzniká nárok na úroky z této 

„kauce“. 

 

Dle § 1802 Občanského zákoníku se pro účely kauce stanoví úroková sazba ve výši 

0,001% ročně. Úrok je splatný do třiceti kalendářních dnů ode dne ukončení pachtovní 

smlouvy a bude uhrazen převodem na bankovní účet pachtýře. 

 



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, se sídlem Littrowa 122, 

346 01   Horšovský Týn, IČ:0037649, DIČ:CZ00376469 

Příloha č. 1 – Návrh pachtovní smlouvy „Pacht pozemků Horšov“ 

 

4 

 

IV. 

               Doba pachtu 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.10.2021 do 30.9.2026 (od prvního října 

dva tisíce dvacetjedna , do třicátého září dva tisíce dvacetšest).  

 

2. Tato smlouva může být ukončena z důvodů daných zákonem, nebo za podmínek 

uvedených dále v této smlouvě.  

 

3.  Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.  

 

 

V. 

Práva a povinnosti pachtýře 

 

1. Pachtýř je oprávněn předmětné pozemky po dobu trvání pachtu užívat pouze k účelu 

stanovenému touto smlouvou a to tak, aby nedošlo k jejich poškození. Změna účelu 

užívání předmětných pozemků, byť by se týkala jen části předmětných pozemků, podléhá 

písemnému schválení ze strany propachtovatele. 

 

2. Pachtýř není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele předmětné 

pozemky nebo jejich část přenechat do užívání jiné osobě. Pachtýř rovněž není oprávněn 

tyto pozemky nebo jejich část vypůjčit nebo s nimi jakkoliv obdobně nakládat ve prospěch 

jiných osob, a to opět bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele.  

 

3. Pachtýř se zavazuje, že na předmětných pozemcích nebude přechovávat, skladovat ani 

nijak manipulovat s nebezpečným odpadem.  

 

4. Pachtýř je povinen předmětné pozemky využívat v souladu s jejich určením, tj. k rostlinné 

výrobě, a dále je povinen provádět úklid a běžnou údržbu těchto pozemků. Změnu ve 

využívání pozemků (změnu kultury) je pachtýř oprávněn realizovat po předchozím 

písemném souhlasu propachtovatele. 

 

5. Pachtýř se zavazuje užívat pozemky s péčí řádného hospodáře a v souladu správné 

zemědělské praxe, dodržovat platné právní předpisy Evropského společenství a České 

republiky týkající se zemědělské výroby, ochrany půdního fondu a životního prostředí, 

zvláště Zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb. ve znění p.p., Zákon o hnojivech č. 156/1998 

Sb. ve znění p.p., Vyhlášku o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. ve 

znění p.p., Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí (nitrátovou směrnici) 

č. 262/2012 Sb. ve znění p.p., Zákon o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů . 

 

6. Pachtýř je oprávněn pro vstup na propachtované pozemky za ohradní zdí užívat vstupní 

bránu od obce Mašovice, která se nachází na pozemku parcelní číslo 1670/1 k.ú. Horšov. 

Vstup z areálu statku Horšov přes pozemek parcelní číslo 190 k.ú. Horšov je možný pouze 

po dohodě s propachtovatelem. Pachtýř se zavazuje zachovat volný přístup na 

propachtované pozemky. 
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7. Pachtýř je povinen: 

 

7.1. dbát na minimalizaci vzniku eroze,  

7.2. udržovat úrodnost půdy, pravidelně střídat plodiny, 

7.3. v přiměřené míře hnojit organickými a minerálními hnojivy a zajišťovat ochranu 

proti přemnožení škůdců a plevelů podle zásad správné agrotechniky a správné 

zemědělské praxe, 

7.4. předmětné pozemky bez zbytečného odkladu spravovat a udržovat na vlastní náklad 

tak, aby nevznikaly další škody (eroze a pod). Vzniklé škody na těchto pozemcích je 

pachtýř povinen sdělit propachtovateli. Tato oznamovací povinnost se vztahuje na 

škody hodnotou přesahující náklady běžné údržby, 

7.5.  propachtovatele na jeho výzvu informovat o stavu pozemků, zejména o jejich 

vyhnojení, používání prostředků na ochranu rostlin a o stavu eroze, 

7.6. dodržovat povinnosti plynoucí ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů, 

7.7. pečovat o meliorační zařízení, pokud jsou na předmětu pachtu vybudována, 

dodržovat povinnosti plynoucí z ust. § 56 odst. 4 zákona 254/2001 Sb., vodní zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb k vodohospodářským melioracím 

pozemků, 

7.8. provádět podle potřeby sběr kamene, 

7.9. trpět věcná břemena zatěžující propachtovanou věc – trpět případná (nově zřízená) 

věcná práva zatěžující propachtovanou věc, 

7.10. chránit vodní zdroj podzemních vod, který se nalézá na pozemku parcelní číslo 173 

v k.ú. Horšov, a to podle zákona č. 245/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

7.11. po dobu trvání této pachtovní smlouvy být pojištěn zejména proti škodám 

způsobených svou podnikatelskou činností třetím osobám (pojištění odpovědnosti), 

7.12. udržovat komunikace, polní cesty, vstupní bránu ve směru od obce Mašovice, 

specifikovanou v bodu 6, v provozuschopném stavu a udržovat tyto komunikace, 

polní cesty a vstupní bránu průjezdné tak, aby je mohly další subjekty (např. Lesy 

ČR, Rybářství apod.) užívat.  

7.13. Umožnit propachtovateli provádění kontroly ohledně povinností v čl. V, a to 

zejména formou nahlédnutí do evidencí, rozborů a kontrolu na místě samém. 

8.  

 

 

9. Pachtýř odpovídá za škody způsobené propachtovateli jeho zaměstnanci. 

 

10. Pachtýři se zakazuje, aby svojí činností likvidoval či poškozoval geodetické značky, 

hranice, přirozená rozhraní nebo krajinné prvky nalézající se na pozemcích, které jsou 

předmětem této smlouvy. 

 

11. Pachtýř zejména také obecně odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a 

požárních předpisů a předpisů z oblasti ekologie, a to po celou dobu trvání pachtu. 

 

12. Pachtýř se zavazuje po skončení pachtu předmětné pozemky neprodleně předat 

propachtovateli ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžným změnám 

způsobeným zemědělskou činností pachtýře, pokud se s propachtovatelem nedohodne 

jinak. 
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13. Pachtýř je povinen spolupracovat s propachtovatelem v oblasti vzdělávání studentů 

propachtovatele oboru Agropodnikání, Zemědělec - farmář a Opravář zemědělských 

strojů v tomto rozsahu: 

 

13.1.Umožní na vybraných propachtovaných pozemcích (s obilovinou, luskovinou, 

olejninou, okopaninou, pícninou) žákům vstupy do porostů – agrobiologickou 

kontrolu. 

13.2. Výběr pozemků s výše uvedenými plodinami pachtýř dohodne se zástupcem 

propachtovatele každoročně do 31. ledna. 

13.3. Pachtýř bude podávat zástupci propachtovatele v průběhu vegetačního období 

elektronickou poštou na dohodnutou adresu aktuální informace v rámci  

- vstupní kontroly o předplodině, vybrané plodině a odrůdě, zpracování půdy, 

způsobu a parametrech setí a hnojení, 

- průběžné kontroly o hnojení během vegetace, mechanických zásazích a ochraně, 

- výstupní kontroly o způsobu sklizně, dosaženém výnosu, jakosti produkce, 

ztrátách, ekonomice pěstování plodin, a to u plodin na vybraných pozemcích. 

 

13.4. Pachtýř bude informovat propachtovatele elektronickou poštou o termínech 

provádění polních prací v následujícím týdnu tak, aby bylo možno včas zorganizovat 

praktické vyučování žáků. Jedná se o informace o základním zpracování půdy, 

předseťovém zpracování půdy, setí, sázení, hnojení statkovými a průmyslovými 

hnojivy, ošetřování rostlin během vegetace – mechanické zásahy, ochranu rostlin, 

sklizeň. 

13.5. Pachtýř bude po domluvě se zástupcem propachtovatele provádět u výše uvedených 

polních prací instruktáže pro žáky propachtovatele v čase a místě dohodnutém 

s propachtovatelem. Seznámí žáky s organizací práce, přípravou a seřízením 

regulovatelných prvků, prováděním, kontrolou a vyhodnocením polních prací. 

 

 

-  

 

VI. 

Práva a povinnosti propachtovatele 

 

1. Propachtovatel je povinen zdržet se všeho, co by mohlo bránit pachtýři v nerušeném 

užívání předmětu pachtovní smlouvy po dobu pachtu. 

 

2. Propachtovatel je povinen poskytnout pachtýři součinnost nutnou pro řádné plnění této 

smlouvy. Neposkytnutím náležité součinnosti nedochází k prodlení pachtýře s plněním 

jeho povinností. 
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VII. 

Podmínky ukončení smlouvy 

 

1. Propachtovatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že:  

 

1.1. pachtýř poruší ust. Čl. II. odst. 2. a 4. 

1.2. pachtýř poruší ust. Čl. V.   

1.3. pachtýř je v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

2. Pachtýř je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že: 

 

2.1.propachtovatel poruší ust. Čl. VI. odst. 1.  

 

3. Výpověď dle tohoto článku této smlouvy se podává k 1.říjnu běžného roku a výpovědní 

doba je jeden rok.  
 

4, Poruší-li pachtýř zvlášť závažným způsobem své povinnosti podle článku V. této 

smlouvy, a tím způsobí propachtovateli značnou újmu, je propachtovatel oprávněn pacht 

písemně vypovědět bez výpovědní doby. V tomto případě nemá pachtýř právo žádat po 

propachtovateli náhradu nákladů či věcí, které v pachtovním roce do propachtované věci 

vložil a nemá ani právo žádat vyplacení případného výnosu z propachtované věci, který mu 

po skončení pachtu v pachtovním roce ujde. Za zvlášť závažné porušení povinností podle 

tohoto odstavce se považuje zejména porušení povinností podle článku V. v takovém rozsahu, 

že bude omezeno nebo znemožněno další využívání předmětu pachtu k účelu jemu vlastním. 

Tím není dotčeno ustanovení § 2334 občanského zákoníku. 

 

 

VIII. 

Sankce 

      

1. Bude-li pachtýř v prodlení s úhradou pachtovného, zavazuje se propachtovateli uhradit 

zákonný úrok z prodlení. 

 

2. Pro případ prodlení s úhradou pachtovného sjednává se smluvní pokuta za každý započatý 

den prodlení 0,1 % z dlužné částky. Tato smluvní pokutu je splatná na výzvu 

propachtovatele zaslanou pachtýři. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost 

pachtýře nahradit eventuální škodu vzniklou porušením povinností pachtýře v plné výši.  

 

3. Pro případ porušení smluvních povinností ze strany pachtýře dle ustanovení článku V. této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč, a to za každý takový případ 

porušení smluvních povinností pachtýřem. Tato smluvní pokuta je splatná na výzvu 

propachtovatele zaslanou pachtýři. 
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IX. 

Ostatní ustanovení, zajištění 

   

1. Pachtýři nevzniká předkupní právo k předmětným pozemkům.  

 

X. 

Všeobecná a závěrečná ustanovení 

 

 

1. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku.  

 

2. Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků 

opatřených podpisy obou smluvních stran.  

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

propachtovatel a pachtýř obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s ní a že tato 

smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

podpisy. 

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

1.10.2021. 

 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech 

případných dodatků. Uveřejnění smlouvy vč. všech případných dodatků provede 

propachtovatel způsobem stanoveným pro zveřejňování smluv v souladu 

s ustanovením čl. XIX Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – seznam pozemků pro „Pacht pozemků Horšov“ 

Příloha č. 2 – mapa pozemků „Pacht pozemků Horšov“ 

Příloha č. 3 – kopie Vyrozumění o zápisu do rejstříku ústředního seznamu kulturních 

památek 

 

 

V Horšovském Týně dne…………… 

 

 

 

 

 

 

Za propachtovatele:    Za pachtýře: 

 


